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Opleiding Audiovisueel 

vormgever Rietveld 

Academie

Loopbaan Is bekend van 

de strips Familie Doorzon, 

beeldroman Door zonder 

Familie, Zusje in de

Margriet en cartoons in 

het AD en Financieel 

Dagblad. In Frankrijk won 

hij een award met Aristote 

et ses Potes. 

         Gerrit de Jager 
cartoonist

‘Het Amstelveld is de plek in het 
centrum waar de buurt nog op een 
dorp lijkt. Met de kinderen heb 
ik er veel gespeeld. Het voetbal-
veld – een van de weinigen in het 
centrum – wordt gebruikt door de 
buurtjongeren. Als ik langs loop, 
hoop ik stiekem dat de bal mijn kant 
oprolt en ik mijn skills kan laten 
zien. (Lachend) En dan hopen dat ik 
de bal drie keer hoog houdt. De lig-
ging van het Amstelveld is prachtig 
aan de Prinsengracht, met al die 
prachtige panden erom heen, de 
platanen en het houten monumen-
tale kerkje. Eén van de twee houten 
kerkjes die nog te vinden zijn in de 
stad. Bijzonder! Café-restaurant Nel 
is een buurtcafé, een leuke plek om 
even bij te praten. Tekenen doe ik er 
nooit, dat vind ik gênant in openbare 
ruimtes. Mijn werk hou ik geheim. 
Op maandag is op het Amstelveld 
altijd dé bloemenmarkt; zo’n drukke 
buurtmarkt waar je als Amsterdam-
mer heen móet. Nog niet verpest 
door toeristen. (Met een knipoog) 
Dat moeten we wel zo houden. Het 
enige nadeel van wonen in deze 
buurt is het parkeerprobleem. Soms 
heb ik geen idee waar ik de auto heb 
neergezet. Ik gebruik ‘m nog maar 
zelden. Zoek ik ‘s avonds op de fiets 
de buurt af. De auto helemaal de 
deur uit doen, wil ik nog niet. Ach, 
eigenlijk is het best een goede ont-
wikkeling: in New York heeft bijna 
niemand meer een auto.’
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Leeftijd 65

Opleiding Toneelschool

Loopbaan Nu: Regisseert 

verborgen camerafilmpjes 

voor een nieuw zaterdag-

avond programma op 

SBS6 en is te zien in de 

film De Belofte van Pisa. 

Bekend van: De Fabriek, 

Tatort, Niemand de deur 

uit, Goede Tijden Slechte 

Tijden en gastrollen in 

diverse series. Leende zijn 

stem voor vele reclames.

         Cees Heyne
(stem)acteur en 

regisseur

‘Iedere thuiswedstrijd van Ajax zit 
ik met mijn zoon Floris op bril-
jante plekken in de 1e ring. Ik ben 
een enorme voetballiefhebber, en 
Ajax-fan. Naar Ajax gaan, is echt 
een vader-zoon ding. Ik nam mijn 
zoon als kleuter al mee. Ik herinner 
me niet dat ik ooit met mijn vader 
ergens naar toe ben gegaan. Die 
wedstrijden met Floris zijn dus extra 
bijzonder voor mij. Soms mis ik een 
thuiswedstrijd, omdat ik dan in Flo-
rida ben. Mijn tweede thuis. De echt 
belangrijke wedstrijden wil ik niet 
missen, en plan ik om mijn weekjes 
in Amerika heen. Lukt dat niet, dan 
volg ik een wedstrijd op een ligbedje 
vanuit het zwembad. (Lachend) Ook 
niet verkeerd. Aan de ArenA heb ik 
echt moeten wennen. De wedstrij-
den in De Meer waren intiem; op-
eens konden er 55.000 man in een 
stadion. Zo immens groot. Met die 
sfeer is het wel goedgekomen. Het 
stadion zindert bij iedere wedstrijd: 
echt zo’n Amsterdams gevoel. De 
afgelopen Champions League was 
toch euforisch; Ajax speelde gewel-
dig. Eén groot feest. Eigenlijk mis 
ik het liefst geen enkele thuiswed-
strijd. (Met een knipoog) Mits goed 
gespeeld. Bij verlies kan ik behoorlijk 
chagrijnig zijn.’
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